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Kommodorin palsta 
 

Lähdin miettimään sitä, miten minun veneilyharrastus on saanut alkunsa. Se nimittäin ei alkanut 

ensimmäisestä veneen ostosta. Se sai alkunsa jo alakouluikäisenä, kun koulusta tehtiin veneretki jonnekin 

saareen, vene oli Torniolaisille tuttu m/s Tuuletar. Toinen asiaan vaikuttava veneretki oli, kun 

yläkouluikäisenä teimme veneretken saareen tuvassa yöpyen. Tuolloin keli oli aurinkoinen ja matkanteko 

leppoisaa keskimoottorin putputtaessa. Näiden kokemusten kautta, jäi minulle jonkinlainen kaipuu vesille ja 

veneilyyn.  

Oli sitten kesä 2011 ja kesäloma. Kelit olivat tuolloin lämpimiä ja tuntui että jotain pitäisi keksiä, jotta näistä 

keleistä voisi kunnolla nauttia. Niinpä siinä kaverin kanssa keksimme, että ostaisimme veneen kimpassa. 

Meillä kummallakaan ei ollut pätkääkään veneilykokemusta, mitä nyt joskus jollain järvillä on käyty. Olisihan 

meillä ainakin toistemme tuki ongelmatilanteissa. Hankimme sitten pulpettiveneen josta löytyi kaikuluotain. 

Lisäksi ostimme merikartan ja pelastusliivit. Tuo kesä opetti meille sen, kuinka helppoa oli navigoida pelkän 

kartan, luotaimen ja saarien avulla. Opetti se samalla myös sen, että Perämeri on kivinen eli navigointia on 

tehtävä koko ajan.  

Harrastus vei mukanaan ja seuraavana kesänä päätettiin venettä suurentaa. Kesällä 2013 päätin hankkia jo 

ensimmäisen oman veneen. Veneily ja meri oli ottanut minusta vallan. Veneilytaidot kehittyivät pikkuhiljaa, 

toisaalta kalusto ja moottori tuottivat ajoittain pohdittavaa. Samaan aikaan liityin myös Tornion 

Veneseuraan. Veneen katsastaminen oli minulle uusi asia. Luulin sen olevan samanlaista syynäämistä kuin 

autojen katsastaminen, vaan ei ollut. Katsastuksessa minä sain neuvoja ja vinkkejä veneen ylläpitoon ja 

kunnostamiseen. Tämä kaikki tieto oli minulle kullanarvoista, olinhan vasta-alkaja tämän harrastuksen 

parissa. Katsastuksen johdosta sain nyt käyttää seuran omaa pursilippua! Myös monet laiturilla käydyt 

keskustelut auttoivat ymmärtämään lajin saloja. Jossain vaiheessa osallistuin veneseuran talkoisiin ja siellä 

samalla tutustuin kokeneisiin veneilijöihin. Näiden veneilijöiden tuki, on ollut iso asia monessa minua 

askarruttavassa asiassa. 

Mikä on veneseuran tarkoitus ja miksi kuulua seuraan. Tähän minun on helppo vastata! Seura auttaa vasta 

veneilyn aloittanutta tarjoamalla yhteisön tuen ja asiantuntevaa arviota oman veneesi kunnosta. Kokeneelle 

veneilijälle se tarjoaa mahdollisuuden kehittää lajia. Seura tarjoaa jäsenilleen koulutuksia taitojen 

ylläpitämiseksi. Yksi hieno asia on, että jäsenistöstä löytyy monenlaisia eri alojen asiantuntijoita. Nämä tiedot 

ja kysymykset kohtaavat sitten erilaisissa kohtaamisissa, laitureilla, nuotioilla tai saunanlauteilla. Toisen 

veneilijän tuki vesillä ja laiturissa on äärimmäisen tärkeä asia. Asiaa vielä helpottaa se, jos tunnet hänet 

entuudestaan kotisatamasta. 

 

Merellisin terveisin 

Kari Kenttä 

Kommodori 
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TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 

1. Yleistä 

 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen 

tietoja ja taitoja toimeen panemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja 

ja retkeilytoimintaa. Tornion veneseura on perustettu vuonna 1975 ja seura on Suomen purjehdus 

ja veneilyliiton jäsen. 

 

Tornion Veneseura on vakiinnuttanut paikkansa Perämeren pohjoisimpana veneseurana. 

Seuramme tunnettavuus sekä Leton sataman käyttö merellisiin tapahtumiin on lisääntynyt 

vuosittain. Leton satamaan on tullut vuosittain uusia vierasveneilijöitä. Veneseuraan jäsenmäärä on 

pysynyt ennallaan ja uusia jäseniä liittyy seuraan vuosittain. Tornion Veneseuralla on toistaiseksi 

voimassa oleva vuokrasopimus Etukarin tukikohdasta Metsähallituksen kanssa. Vuokrasopimus on 

alkanut kesästä 2014 alkaen. Etukarin käyttö veneilykohteena on vakiintunut jäsenten keskuudessa. 

Käyttöä jokseenkin rajoittaa lahden poukaman mataluus. Purjeveneen joutuu jättämään varsin 

etäälle ja rantautuminen tulee tehdä jollalla.  

Jäsenmäärä on kasvanut hiukan ja Villa Leton vuokrausta on tehty edelleen. Veneiden katsastuksia 

on hoidettu entiseen tapaan kesäkuussa juhannuksen tienoilla.  

 

2. Veneseuran hallitus ja kokoukset 

Hallituksen kokoonpano: 

● puheenjohtaja Ilkka Leppikangas 

● varapuheenjohtaja Kari Kenttä 

● muut jäsenet: Jari Jukkola, Jukka Kirjakainen, Hely Kurttio, Sauli Mustajärvi, Markku 

Palmgren ja Kari Ponkala. Varajäseninä Jaakko Hookana ja Olavi Tulkki. 

● sihteeri Kati Tuoma 

● rahastonhoitaja Markku Palmgren 

● Jaakko Hookana oli majan isäntä. Majan vuokrauksesta on huolehtinut Jukka 

Kirjakainen. 
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3. Toiminta ja tapahtumat 

Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat olleet jäsenmaksut sekä Villa Leton 

vuokraustoiminta. Vuokraustoiminnassa on havaittu pientä piristymistä, josta voidaan kiittää Villa 

Leton yleistä viihtyvyyttä. 

 

Kevään 2018 aikaan Villa Leton sisätiloissa tehtiin pieniä sisustusta ehostavia toimia. Kaikki ikkuna 

verhot uusittiin ja hankittiin pientä sisustus tarviketta. Verhojen uusinnalla sisätilojen yleisilme 

muuttui merkittävästi.  

 

Pilkkikilpailut ei pidetty vaikka ne oli merkitty toimintasuunnitelmaan. 

 

Kesä 2018 aloitus oli 26.5. kausi alkoi siivoustalkoilla sekä lipunnostolla Villa Letolla. Katsastuksia 

tehtiin entisen tapaan kolmena iltana Letolla. Sammutin huoltoon oli mahdollisuus katsastuksen 

yhteydessä. Juhannustapaaminen oli juhannusaattona, jolloin veneilijät kokoontuivat saunoen ja 

nuotiota pitäen. Etukarin laiturin laiton yhteydessä, siistittiin mökin ympäristöä talven jäljiltä 

 

Kesä tapahtumaa ei pidetty.  

 

Lasten ja nuorten jolla kurssi pidettiin 1.-2.7.  Kurssin opettajina olivat Marika ja Markku Yliniva. 

 

Kesä 2018 oli erittäin lämmin ja veneilijöille mieluinen. Juhannus oli tietenkin hyvinkin perinteinen, 

pohjoistuuli oli erittäin voimakas ja vettä satoi vaakatasossa. Juhannusaattona veden korkeus kävi 

noin metrin alle keskiveden ollen taas normaali seuraavana päivänä. Heinäkuu kuitenkin muistetaan 

erittäin lämpimänä ja aurinkoisena.   

 

Purjehduskauden päättäjäisiä eli venetsialaisia vietettiin 8.9. Juhlassa tarjoiltiin karjalanpaistia 

salaatteineen kera juomien. Venetsialaisissa oli hyvin osallistujia. Ilta eteni omalla painollaan ilman 

varsinaista ohjelmaa. Kokoa ei poltettu kovan tuulen takia.  

 

Syyskokous pidettiin 24.11. Villa Letolla.  Pikkujoulu ruokana tarjoiltiin perinteinen jouluruoka. 

Pikkujouluihin osallistui todella paljon väkeä, yli 70 henkeä. Ruokailun lomassa jo tuumittiin, että 

tulisiko Villa Lettoa alkaa laajentaa, jotta jatkossa mahdutaan saman katon alle. Syyskokouksessa 

valittiin tulevalle kaudelle 2018 johtokunta sekä uudet puheenjohtajat. 
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4. Koulutus 

Lasten ja nuorten veneilykoulua pidettiin kesällä 2018 heinäkuussa. Osanottajia jollakurssille oli 

runsaasti ja sää suosi kurssi viikonloppua.  Tornion Veneseuran jollat olivat nuorten ahkerassa 

käytössä turvaveneiden ja Meripelastuksen varmistamina. Jollakurssin loppuhuipennus, oli 

kurssilaisten purjehtiminen Kuusiluotoon jossa he yöpyivät teltta majoituksessa rannalla. 

 

5. Tiedottaminen 

Veneseuran vuosikokousilmoitukset on julkaistu ajallaan ”Kemi-Tornio kaupunki”- lehdessä, 

veneseuran kotisivulla, Facebookissa sekä sähköpostilla. Tapahtumista ja toiminnasta on ilmoitettu 

aktiivisemmin sähköpostilla, Facebook-ryhmässä sekä kotisivuilla. Vuosijulkaisu on ilmestynyt 

vuosittain jäsenille, lisäksi se on luettavissa seuran kotisivuilla. 

 

Tornion Veneseuran hallitus  
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TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
 
 

1. Yleistä 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen 

tietoja ja taitoja toimeen panemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja 

ja retkeilytoimintaa. 

 

Leton sataman on vakiinnuttanut asemansa Tornion johtavana pienvenesatamana. Myös 

vierasveneilijät ovat löytäneet sataman. Veneilykulttuurilla on vakiintunut asema kaupungissamme 

ja veneilijöiden määrä tulee lisääntymään vielä tulevinakin vuosina. 

 

Yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti suunnitellaan veneilykoulutusta nuorille ja vasta-alkaville 

veneilijöille, sekä myös aikuisille veneilytaitoja kaipaaville. 

 

Villa Leton vuokraustoiminta jatkuu entisen tapaan ja sitä markkinoidaan tiedottamalla mm. 

Facebookissa. Jäsenhankintaan kannustetaan kaikkia seuramme jäseniä. 

 

2. Toiminta ja tapahtumat 

Veneseuran toiminnan pääasiallisena tulojen tuojana ovat jäsenmaksut, sekä  

Villa Leton vuokraustoiminnasta saatavat tulot.  

 

Purjehduskauden avajaiset, lipunnosto ja kesätalkoot pidetään kesän alussa. 

 

Veneiden katsastukset ja sammuttimien huolto järjestetään entiseen tapaan kesäkuussa. Lasten ja 

nuorten veneilykoulu järjestetään kesäkuun loppupuolella, kouluttajina Marika ja Markku Yliniva. 

Juhannustapaaminen pidetään Letolla tai Etukarissa, paikka sään mukaan, ohjelmassa yhdessäoloa, 

saunomista, kesästä nauttien. 

 

Heinäkuun 20. vietetään Letto-Kuusiluoto tapahtumapäivää. Tapahtuman aikana Villa Letto toimii 

tapahtumakeskuksena. Päivää vietetään Kuusiluoto 75 vuotta juhlan kunniaksi. Päivän aikana 

entisillä kuusiluotolaisilla on mahdollisuus vierailla saarella ja muistella menneitä. Tornion 

Veneseura on lupautunut olemaan apuna tapahtuman järjestämisessä. Päivän aikana Villa Letolla 
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toimii kanttiini seuramme toimesta. Pyrimme rakentamaan tapahtumasta joka vuotisen siten, että 

tapahtuma olisi Päivä merellä tapahtuman seuraaja.  

 

Päivä merellä-tapahtumaa suunnitellaan pidettäväksi elokuun alussa. Kutsumme 

tapahtumapäivään vesillä liikkumiseen liittyviä toimijoita tekemään toimintaansa, veneilyä ja vesillä 

liikkumista tutuksi. 

 

Syksyllä pidetään ”venetsialaiset”-juhla kokon polton ja hyvän ruuan merkeissä. Pikkujoulut 

järjestetään syyskokouksen yhteydessä vuoden lopulla. 

 

Hallitus laatii tapahtumakalenterin 2019, joka julkaistaan seuran kotisivuilla ja vuosijulkaisun 

takasivulla. Vuosijulkaisu löytyy jatkossa seuran kotisivuilta, paperisena se julkaistaan vain 

pyydettäessä. Tapahtumien ajankohdat tarkentuvat ja kaikista tapahtumista sekä mahdollisista 

muutoksista ilmoitetaan veneseuran kotisivuilla, sähköpostissa, Facebookissa sekä mahdollisesti 

myös Tornion veneseuran Whatsupp ryhmässä.  

 

3. Koulutus 

Lasten ja nuorten veneilykoulutus järjestetään kesäkuun lopussa 2019. 
 

4. Tiedottaminen 

Veneseuran ilmoitukset ja tiedottaminen tehdään Kemi-Tornio kaupunkilehteen, veneseuran 

kotisivulle(www.tornionveneseura.fi), sähköpostiin ja facebook-sivulle. Uusimapana 

ilmoituskanavana toimii myös Tornion veneseuran Whatupp-ryhmä. Mikäli et vielä kuulu Tornion 

Veneseuran WhatsApp-ryhmään ota yhteyttä hallituksen jäseneen, niin pääset mukaan ryhmään. 

Vuosijulkaisulehti on vuosittain ilmestynyt jäsenille, jatkossa se ilmestyy kotiin tarvittaessa, muutoin 

se löytyy seuran kotisivuilta. 

 

Tornion Veneseuran hallitus 
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Pilkkikilpailut 
Veneseuran pilkkikilpailut pidettiin Villa Letolla klo 12-14 23.2.2019. Keli oli melko tuulinen ja 

pilvinen. Etelänpuoleinen tuuli oli nostattanut vettä jäälle varsinkin rantojen tuntumassa. Keli oli 

muuten leuto lämpötilan ollen noin pari astetta plussan puolella. Pilkkijöitä oli 18 henkeä, joista vain 

kuusi sai kalaa. Kilpailujen lopuksi oli palkintojen jako ja pullakahvit sekä makkarat Villa Leton 

tiloissa. Kaikki osallistuneet lapset palkittiin. 

 

Tulokset 

Yleinensarja       Lapset 

1. Tulkki Olavi 676 gr    1. Kenttä Iiris 174 gr 

2. Hookana Jaakko 322 gr 

3. Kirjakainen Jukka 52 gr 

4. Kenttä Jenni 44 gr 

5. Tuoma Kati 43 gr 
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Optimistijolla kurssi 2018 
Optimistijollakurssi pidettiin 29.-30.6. Kurssilla opeteltiin jollan käsittelyn lisäksi mm. solmujen 
tekemistä ja pelastusliivien käyttöä. Kurssi on oli erittäin kysytty ja pidetty osallistujien keskuudessa. 
Kurssin huipennus oli 3.7. tehty jollapurjehdus Kuusiluotoon jossa yövyttiin teltta majoituksessa 
rannalla. Seuraavan päivän keli oli sen verran vaativa, että jollat joutuivat turvautumaan hinaukseen 
jotta pääsivät kotisatamaan Letolle. 

 

 

 
Kuvat Juha Kynsijärvi 
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Jäsenluettelo  
2.5.2019 
 
Alalääkkölä Sari 

Autio Jari 

Degerman Anne  

Esko Risto 

Esko Marja-Leena  

Faarinen Antero 

Halmkrona Hannu 

Halonen Charlotta  

Halonen Joonas  

Halonen Kim 

Halonen Merja 

Halonen Samu 

Halonen Cesilia 

Halonen Vili 

Harju Jukka 

Heikkilä Risto 

Heikkuri Tapani 

Herajärvi Raimo Juhani 

Hohtari Raimo 

Holma Miio 

Hookana Anneli 

Hookana Jaakko 

Huhtalo Harri 

Hyttinen Juhani 

Hyttinen Leena 

Hyttinen Markku 

Hyttinen Riku 

Hyvärinen Markku 

Hyvärinen Orvo 

Hyvärinen Pirkko 

Häkkinen Mika 

Jukkola Jari 

Jukkola Raija 

Kadenius Jari 

Kadenius Lisbet 

Kadenius Matti 

Kadenius Seija 

Kalander Kaarina 

Kansanoja Esa 

Kanniainen Timo 

Kanto Pentti 

Kanto Viljo 

Kari Jarmo 

Kenttä Iiris 

Kenttä Jenni  

Kenttä Kari 

Keränen Leena 

Keränen Markus 

Kilpijärvi Timo 

Kirjakainen Jukka  

Kirjakainen Kirsi  

Kokkinen Jani  

Kokkinen Jari 

Kokkinen Matti 

Konttajärvi Jussi 

Kortelainen Seppo 

Kortelainen Tuula 

Kosonen Erja 

Kosonen Hannu 

Kujansuu Marko  

Kunelius Taavi 

Kunnari Jarmo 

Kunnari Risto 

Kurttio Akseli 

Kurttio Hely 

Kurttio Pertti 

Kurttio Risto 

Kuusela Jouko  

Kynsijärvi Anne 

Kynsijärvi Heino 

Kynsijärvi Juha 

Kynsijärvi Ritva 

Kynsijärvi Vesa 

Kynsijärvi Ville 

Kähkölä Jouni   

Kälkäjä Sami  

Lahti Jarmo 

Lausas Ilkka  

Laitinen Heikki 

Lappeteläinen Juha 

Lappeteläinen Seppo 

Lappeteläinen Sinikka 

Lehto Erkki 

Leppikangas Ilkka 

Leppikangas Ilari 

Liisanantti Arto 

Liiti Jouni 

Lilja Timo 

Martin Esko 

Martin Jarno 

Marttila Aki  

Matilainen Jouni 

Matilainen Reeta 

Mattinen Eila  

Miinala Jukka 

Miinala Marko 

Moskajärvi Pentti 

Muittari Hannu 

Mustajärvi Essi 

Mustajärvi Sauli  

Mustajärvi Julius   

Mustajärvi Lenni  

Mäkinen Jari  

Mäkinen Susa  

Mäki-Jokela Antero 

Mäki-Jokela Tiina 

Niemi Anitta 

Nikula Tuomas 
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Niskala Tero 

Niskanen Timo 

Nylund Marja 

Nylund Veli 

Nättilä Juha  

Nättilä Eira 

Nättilä Pertti  

Ojanen Seija 

Ollonen Marketta 

Palmgren Anne 

Palmgren Markku 

Palosaari Matti 

Pernu Sakari 

Pietikäinen Pekka 

Pohjanen Samuli 

Pohjan Tytöt ja Sissit/Heikki 

Korkala 

Ponkala Aaro 

Ponkala Pirkko 

Ponkala Antti 

Ponkala Elmeri  

Ponkala Jussi 

Ponkala Johanna 

Ponkala Kari 

Ponkala Eeli 

Ponkala Nea 

Ponkala Joona 

Pruikkonen Tuomo 

Puhakka Terttu 

Putkonen Elina 

Putkonen Henri  

Puumalainen Marko 

Pärssinen Eira  

Qvist Meeri 

Qvist Toivo 

Raappana Heli  

Raappana Kai 

Raappana Mikko 

Raatikainen Kari 

Rajanen Taina 

Ramstedt Hannu 

Ramstedt Orvokki 

Rantalankila Jukka 

Rantalankila Markku 

Rantalankila Sinikka  

Rantamaa Kari 

Rantapää Elvi 

Rantapää Jorma 

Rantapää Markku 

Rantapää Merja 

Rousu Tuomo 

Rova Markus 

Räätäri Juha 

Seppälä Markku 

Sillanpää Lasse 

Sorvoja Ari 

Sorvoja Jarmo  

Sutinen Kari 

Syrjälä Marja  

Syrjälä Pauli 

Syrjälä Pentti 

Säppi Martti 

Taskila Jyri  

Taskila Tea 

Teppola Sari  

Teppo Timo 

Tervahauta Marja-Leena  

Tikkala Paula 

Toppala Heikki 

Toppala Hannu 

Tornionlaakson Suk.seura ry 

Tulkki Jouni 

Tulkki Olavi 

Tulkki Pirjo 

Tuoma Pasi  

Tuoma Kati 

Unhola Marko  

Unhola Markku 

Vaara Helena 

Vainio Jorma  

Vainio Lasse 

Vallo Mauno 

Viinikka Olavi 

Vuokila Matti 

Vuokila Tapio 

Yliniva Jari 

Yliniva Tanja 

Yliniva Markku 

Yliniva Marika 

Ylioinas Juha  

Ylävaara Markku 

Ylävaara Mikko 

Ylävaara Leena 

Ylävaara Elina 

Ylävaara Rami 

Ylävaara Saaga 

Ylävaara Roosa 

Äijälä Raimo 

 

Yhteensä 205 jäsentä 
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Trossi-jäsenpalvelu 
Ihmiset pelastetaan aina – Trossi tuo myös veneen turvaan!  
 
Veneen pelastaminen on useimmiten maksullista, jos ihmishenkiä ei ole vaarassa. Ihmiset 
pelastetaan aina korvauksetta, mutta veneen kiireettömästä siirrosta peritään 
omakustannushinta. Summa voi nousta satoihin euroihin. Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalvelu 
takaa myös veneellesi maksuttoman avun. Samalla tuet vapaaehtoista meripelastustyötä. 
 
Jos matkasi vesillä yllättäen keskeytyy, saat 

● hinauksen lähimpään satamaan, mihin on saatavissa korjauspalveluita 

● apua korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan hankkimisessa 

● vastaavan palvelun Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (rajatulla alueella) 

● valitsemasi meri- tai järvipelastusyhdistyksen jäsenyyden 

● neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Vapaaehtoinen meripelastaja -lehden 

● hyvän mielen tukiessasi vapaaehtoista meripelastustyötä. 
 

Meripelastusseuralla on 61 pelastusasemaa ympäri maata rannikolla ja sisävesillä. Apuun tulee 
aina lähin ja tarkoituksenmukaisin yksikkö. Trossi on tarkoitettu ongelmatilanteisiin, joissa 
kyseessä ei ole vaaratilanne eikä avun saamisella ole kiire. Trossi-palvelunumerosta 0800 30 22 
30 saa apua 1.5.-31.10. 
 
Trossi-jäsenpalvelun hinta on 80 € kalenterivuodessa. Lisäveneestä maksat vain 45 €. Jäsenedut 
ovat voimassa heti maksusuorituksesta. 
 
OP:n venevakuutusasiakkaat saavat Trossi-palvelun 20 €:n alennuksella. Suomen purjehdus ja 
veneilyn jäsenet saavat Trossi-jäsenpalvelusta 10 €:n alennuksen. Lisäveneen Trossi-maksu on 
molemmissa tapauksissa 45 €. Trossi-jäsen voi hyödyntää vain yhden alennuksen/vuosimaksu. 
 
Trossi-tarra veneessä on myös kannanotto veneilyturvallisuuden puolesta. Trossi-maksut 
käytetään maamme vapaaehtoisen meripelastustoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
Vuosittain vapaaehtoisilta meripelastajilta saa apua yli kolmetuhatta ihmistä ja tuhat alusta. 
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KATSASTUSINFO 2019 
Suomen purjehdus ja veneily 

VENEILYTURVALLISUUSPÄIVÄ  

Tämän vuoden veneilyturvallisuuspäivä järjestetään tänä vuonna lokakuussa, tarkemmin 26.10. 

Merkitse ajankohta jo kalenteriisi. 

VUODEN 2019 KATSASTUKSEN TEEMANA ILMATÄYTTEISET PELASTUSLIIVIT 

Tämän vuoden katsastuksen yhdeksi teemaksi on nostettu ilmatäytteiset pelastusliivit (l. 

paukkuliivit). Liivit tulee huoltaa vuosittain (valmistajan ohjeita noudattaen) ja tehdystä huollosta 

tulee olla merkintä liiveissä. Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista 

liiviä kohti. Ilman huoltomerkintää tai varaosasarjaa olevaa ilmatäytteistä pelastusliiviä ei hyväksytä 

katsastuksessa. Joissakin liiveissä on havaittu, että kaasusäiliö kiertyy aikaa myöten auki itsekseen. 

Pelastusliivit tulee tarkastaa säännöllisesti ja varmistaa, että kaasusäiliö on kunnolla kiinni (jotta liivit 

myös täyttyvät ilmalla tarpeen tullen). Lisäksi on myös tarkastettava, että liivit eivät vuoda 

(täytetään liivit ilmalla). 

TROSSIJÄSENYYS ETUHINTAAN  

Trossin vuosimaksu SPV:n jäsenille 70 euroa (normaalisti 80 euroa). Etu sisältää jäsenen valitseman 

meri-tai järvipelastusyhdistyksen jäsenmaksun. Alennusta ei voi yhdistää muihin mahdollisiin Trossi-

jäsenpalvelusta myönnettäviin alennuksiin. Trossi-palveluun kuuluu veneen yllättäen rikkoutuessa 

vesillä hinaus lähimpään satamaan, mihin on saatavissa korjauspalveluja sekä tarvittaessa apua 

korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan hankkimisessa. Jäsen saa vastaavan palvelun 

Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (vain rajatulla alueella). Trossi voidaan myöntää 

EU:n huvivenedirektiivin määrittelemälle huviveneelle (pituus 2,5 m –24 m) ja se edellyttää aina 

Meripelastusseuran jäsenyhdistyksen henkilöjäsenyyttä. Trossia ei voida myöntää kaupallisessa 

käytössä olevalle veneelle. 
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TORNION VENESEURA R.Y. SÄÄNNÖT 
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Tornion Veneseura ja kotipaikka Tornion kaupunki. 

2 § Yhdistyksen kieli 
Yhdistyksen kieli on suomen kieli. 

3 § Yhdistyksen tarkoitus. 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja 
toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja ja retkeilytoimintaa. 

4 § Jäseneksi ottaminen. 
Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvän suosituksen 
perusteella. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat 
erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä 
henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen 
kannatusjäsenmaksun. 

5 § Jäsenen eroaminen. 
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero 
katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja 
velvoitteensa yhdistykselle vuoden loppuun asti. 

6 § Jäsenen erottaminen. 
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai 
esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. 

7 § Jäsenmaksut. 
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous 
vuosittain. Hallituksella on oikeus nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos jäsen on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut 
yhdistyksen jäsenenä 25 vuotta tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 50 vuoden jäsenmaksut tai tehnyt 
yhdistykselle huomattavia palveluksia. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudestaan. 

8 § Yhdistyksen hallitus. 
Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), 
varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä. 
Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä sen jäsenistä on saapuvilla, joista yksi on puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai 
silloin kun joku hallituksen jäsen sitä haluaa jotakin määrättyä asiaa varten. Hallituksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi 
kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla 
ratkaistaan erovuoroiset arvalla. 

9 § Toimihenkilöt ja jaostot. 
Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Yhdistykselle voidaan 
perustaa tarpeen mukaan jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaostojen toimintaa varten on jaoston perustamisen 
yhteydessä vahvistettava niille omat toimintaohjesäännöt. 

10 § Toimintakausi 
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit yhdessä toimintakertomuksen kanssa on annettava viimeistään 
31 tammikuuta toiminnantarkastajille. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on 
jätettävä hyvissä ajoin hallitukselle ennen vuosikokousta.  
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11 § Nimen kirjoitus 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai 
hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa. 

12 § Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous 
loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin kun vähintään 
1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten. 

13 § Kokouksen koollekutsuminen. 
Kutsu varsinaisiin kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sanomalehti-
ilmoituksella tai kirjeitse. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla, mutta viikkoa ennen kokousta. 

14 § Vuosikokouksen työjärjestys. 
 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Kokouksen järjestäytyminen. 
2) Esitellään hallituksen vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto sekä 

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
3) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
4) Käsitellään yhdistyksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma sekä muut esityslistalla olevat asiat. 

15 § Syyskokouksen työjärjestys 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Kokouksen järjestäytyminen. 
2) Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen 

ajankohta. 
3) Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio. 
4) Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
5) Valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
6) Valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. 
7) Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

16 § Yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat. 
Asiat jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 10 
päivää ennen kokousta. 

17 § Äänestys kokouksissa. 

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, johon 
kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa. 

18 § Sääntöjen muuttaminen 
Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on voimaan tullakseen saatava vähintään ¾ kannatus läsnä olevien 
äänimäärästä. 

19 § Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden kuukauden välein pidetyissä kokouksissa 
ja saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnä olevien äänimäärästä. 

20 § Yhdistyksen varojen käyttö yhdistyksen purkamisessa 
Jos yhdistys on päätetty purkaa on sen varat käytettävä niin kuin se kokous päättää, joka viimeksi päättää yhdistyksen 
purkamisesta, kuitenkin niin, että varat käytetään näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 
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TORNION VENESEURAAN LIITTYMINEN 
Tornion Veneseuraan voi liittyä kuka tahansa, veneiletpä tai et. 

Liittyminen maksaa 50 €, joka peritään vain yhdeltä perheenjäseneltä.  

Jäsenmaksu on 30 €/vuosi jokaiselta aikuiselta ja lapsilta alle 18 vuotta 5 €/vuosi.  

TVS:ään voi liittyä myös muita seuroja/yhdistyksiä kannatusyhdistyksiksi.  

Liittymislomakkeen voit täyttää seuran kotisivuilla  www.tornionveneseura.fi tai käyttää 
alla olevaa kaavaketta ja toimittaa sen täytettynä Veneseuran sihteerille (kts. toimihenkilöt) 

LIITTYMISLOMAKE   TORNION VENESEURA RY 

nimi…………………………………………………………………………………………………. 

syntymäaika……………………………………………………………………………………… 

lähiosoite…………………………………………………………………………………………. 

postinumero……………………………………………postitoimipaikka………………….. 

sähköpostiosoite………………………………………………………………………………… 

puhelin……………………………………………………………………………………………... 

suoritetut kurssit/tutkinnot (veneily), tietoja 

hallitukselle………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

omistan veneen: 

moottorivene/purjevene/moottoripursi/muu………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

hallitus hyväksynyt……………………………………………………………………………... 
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TOIMIHENKILÖT 
Tornion Veneseuran ry:n toimihenkilöt v. 2019 

Kommodori Kenttä Kari 

044 749 2714  kari.kentta@gmail.com 

 

Varakommodori Ponkala Kari 

0400 114 796  kariponkala@hotmail.com 

 
Jäsen Ylävaara Rami 

040 506 4883 rami.ylavaara@gmail.com 

 

Jäsen Kirjakainen Jukka 

040 833 0736 jukka.kirjakainen@pp1.inet.fi 

 
Jäsen Kurttio Hely 

040 579 2393  hely.kurttio@gmail.com 

 

Jäsen Tuoma Kati 

040 703 6023 kati.tuoma@suomi24.fi 

 
Jäsen Palmgren Markku 

0400 692 815  markku.palmgren@pp.inet.fi 

 

Jäsen Nättilä Pertti 

040 069 1745 kuljetusliikepn@gmail.com 

 
Varajäsen Ponkala Aaro 

040 595 6589  aaroponkala@gmail.com 

Varajäsen Tulkki Olavi 

040 559 0879 olavi.tulkki@gmail.com 

 
Rahastonhoitaja Palmgren Markku 

0400 692 815  markku.palmgren@gmail.com 

 

Sihteeri Tuoma Kati 

040 703 6023  kati.tuoma@suomi24.fi 

 
Katsastuspäällikkö Hookana Jaakko 

0400 185 905  annelijaakko232@gmail.com 

 

Veneilykouluttaja Yliniva Markku 

040 848 1946  markku.yliniva@maritech.fi 

Rekisterinhoitaja Mustajärvi Essi VillaLeton isäntä Hookana Jaakko 

0400 185 905 

 
Venekatsastajat  

Aaro Ponkala     Sauli Mustajärvi 

Rami Ylävaara   Jari Jukkola 

VillaLeton vuokraus  

044 0500 574 

 

mailto:kari.kentta@gmail.com
about:blank
mailto:jukka.kirjakainen@pp1.inet.fi
mailto:hely.kurttio@gmail.com
mailto:kati.tuoma@suomi24.fi
mailto:markku.palmgren@pp.inet.fi
mailto:kuljetusliikepn@gmail.com
mailto:aaroponkala@gmail.com
mailto:olavi.tulkki@gmail.com
mailto:markku.palmgren@gmail.com
mailto:kati.tuoma@suomi24.fi
about:blank
mailto:markku.yliniva@maritech.fi
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Tornion Veneseura ry. Toimintakalenteri 2019 

 

● La 23.3. klo 12.00 Pilkkikilpailut Letolla 

● To 11.4. klo 18.00 Sääntömääräinen vuosikokous Villa Letolla 

● La 25.5. klo 12.00 Purjehduskauden avaus ja siivoustalkoot Letolla 

● 15.6. klo 12 - 14, 17.6. klo 18 – 20, 19.6. klo 18 - 20 Veneiden 

katsastus Letolla 

● Pe 21.6. Juhannustapaaminen Letolla/Etukarin saaressa 

● 29.-30.6. Lasten ja nuorten optimistijolla- koulutus 

● La 20.7. Letto – Kuusiluoto – tapahtuma Villa Letolla 

● La 10.8. Päivä merellä – tapahtuma Villa Letolla 

● La 7.9. klo 18 Purjehduskauden päättäjäiset ja venetsialaiset 

● La 23.11. klo 17 Syyskokous ja pikkujoulu Villa Letolla 

 

Ajankohdat voivat muuttua. Kaikista tapahtumista tarkempaa tietoa löydät Veneseuran kotisivulla 

www.tornionveneseura.fi ja Tornion Veneseura Facebook-sivuilta. Tapahtumista ilmoitetaan jäsenille sähköpostilla. 

Tapahtumista ilmoitetaan myös tarvittaessa Kemi-Tornio kaupunkilehdessä. 


